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Kalfire W120/38F Ø250

Priekinis modelis, skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmelis (2.5 cm, 4 mm storio) €5,445

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €261

su grioveliais €527

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (4 mm) €0

3 pusių, 7 cm (4mm) €249

4 pusių, 7 cm (4 mm) €315

3 pusių, 10 cm (4 mm) €255

4 pusių, 10 cm (4 mm) €321

4 pusių, 7 cm (8 mm) * €315

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €497

sandarinimo rinkinys €218

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €255

šviežio oro jungties adapteris €182

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.
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Kalfire W105/47T Ø250

Dvipusis modelis, skamolo vidaus apdaila ir du 4 pusių tvirtinimo rėmelių komplektai (2,5 cm, 4 mm storio) €6,383

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €0

su grioveliais €0

Tvirtinimo rėmelis 2 x 4 pusių, 2.5 cm (4 mm)* €0

3 pusių, 7 cm (4mm) be atidarymo €212

4 pusių, 7 cm (4 mm) su atidarymu €267

4 pusių, 7 cm (4 mm) be atidarymo €267

3 pusių, 10 cm (4 mm) be atidarymo €218

4 pusių, 10 cm (4 mm) su atidarymu €267

4 pusių, 10 cm (4 mm) be atidarymo €267

2 x 4 pusių, 7 cm (8 mm)* €539

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €527

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €255

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.
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Kalfire W105/47F Ø250

Priekinis modelis, skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmelis (2.52 cm, 4 mm storio) €5,010

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €285

su grioveliais €509

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (8 mm) €0

3 pusių, 7 cm (4 mm) €212

4 pusių, 7 cm (4 mm) €267

3 pusių, 10 cm (4 mm) €218

4 pusių, 10 cm (4 mm) €273

4 pusių, 7 cm (8 mm) €297

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €497

sandarinimo rinkinys €218

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €255

šviežio oro jungties adapteris €182

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.



+370 37 750 500
info@zidiniai.lt

                                                  LT-56336, Lietuva www.zidiniai.lt

Kalfire W100/61F Ø250

Priekinis modelis, skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmlis (2.5 cm, 8 mm storio) €5,821

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €285

su grioveliais €563

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (8 mm) €0

3 pusių, 7 cm (8 mm) €224

4 pusių, 7 cm (8 mm) €370

3 pusių, 10 cm (8 mm) €279

4 pusių, 10 cm (8 mm) €460

Priedai montavimo įrankių rinkinys €497

sandarinimo rinkinys €218

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €255

šviežio oro jungties adapteris €182

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.
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Kalfire W90/47S Ø250

3 pusių modelis, skamolo vidaus apdaila €7,502

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €279

su grioveliais €563

Priedai montavimo įrankių rinkinys €412

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €255

geležinė sutvirtinimo atrama €321

plokščia laikiklio atrama €176

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.
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Kalfire W90/47C Ø250

Kampinis modelis, skamolo vidaus apdaila. Galimas kairės arba dešinės pusės modeliai €5,881

Vidaus apdaila skamolas €0

lamelles €255

su grioveliais €509

Priedai montavimo įrankių rinkinys €412

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €255

geležinė sutvirtinimo atrama €261

plokščia laikiklio atrama €115

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.
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Kalfire W85/40F Ø200

Priekinis modelis, skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmelis (2.5 cm, 4 mm storio) €4,139

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €224

su grioveliais €472

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (4 mm) €0

3 pusių, 7 cm ( 4mm) €224

4 pusių, 7 cm (4 mm) €267

3 pusių, 10 cm ( 4mm) €230

4 pusių, 10 cm (4 mm) €267

4 pusių, 7 cm (8 mm) €273

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €497

sandarinimo rinkinys €218

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø200 €206

šviežio oro jungties adapteris €182

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.
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Kalfire W80/52T Ø200

Dvipusis modelis, skamolo vidaus apdaila ir du komplektai 4 pusių tvirtinimo rėmelio (2.5 cm gylio, 4 mm storio) €5,615

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €0

su grioveliais €0

Tvirtinimo rėmelis 2 x 4 pusių, 2.5 cm (4 mm) €0

4 pusių, 7 cm (4 mm), without opening €249

4 pusių, 7 cm (4 mm), with opening €249

4 pusių, 10 cm (4 mm), without opening €297

4 pusių, 10 cm (4 mm), with opening €297

2 x 4 pusių, 7 cm (4 mm) €599

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €515

šviežio oro jungties adapteris €182

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø200 €206

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.
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Kalfire W71/62F Ø250

Priekinis modelis, skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmelis (2.5 cm, 4 mm storio) €4,387

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €224

su grioveliais €472

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (4 mm) €0

3 pusių, 7 cm ( 4mm) €224

4 pusių, 7 cm (4 mm) €261

3 pusių, 10 cm ( 4mm) €230

4 pusių, 10 cm (4 mm) €267

4 pusių, 7 cm (8 mm) €261

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €497

sandarinimo rinkinys €218

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €255

šviežio oro jungties adapteris €182

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.
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Kalfire W70/33F Ø180

Priekinis modelis su skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmeliu (2.5 cm, 4 mm storio) €3,764

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €224

su grioveliais €472

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (4 mm) €0

3 pusių, 7 cm ( 4mm) €188

4 pusių, 7 cm (4 mm) €236

3 pusių, 10 cm ( 4mm) €200

4 pusių, 10 cm (4 mm) €261

4 pusių, 7 cm (8 mm) €236

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €497

sandarinimo rinkinys €218

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø180 €200

šviežio oro jungties adapteris €182

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.
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Kalfire W66/48S Ø200 €6,299

3 pusių modelis, skamolo vidaus apdaila

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €194

su grioveliais €388

Priedai montavimo įrankių rinkinys €412

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø200 €206

geležinė sutvirtinimo atrama €291

plokščia laikiklio atrama €115

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.
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Kalfire W65/38C Ø200/ Ø180

Kampinis modelis, su skamolo vidaus apdaila. Galimas kairės arba dešinės pusės modeliai €5,385

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €249

su grioveliais €515

Priedai montavimo įrankių rinkinys €412

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) Ø180 €200

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø200 €206

geležinė sutvirtinimo atrama €261

plokščia laikiklio atrama €121

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.



+370 37 750 500

info@zidiniai.lt

                                                  LT-56336, Lietuva www.zidiniai.lt

Kalfire W60/51F Ø180

Priekinis modelis, su skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmeliu (2,5 cm, 4 mm storio). €4,139

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €170

su grioveliais €345

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (4 mm) €0

3 pusių, 7 cm ( 4mm) €212

4 pusių, 7 cm (4 mm) €249

3 pusių, 10 cm ( 4mm) €218

4 pusių, 10 cm (4 mm) €255

4 pusių, 7 cm (8 mm) €249

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €430

sandarinimo rinkinys €218

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) Ø180 €200

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.
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Kalfire W53/50R Ø200

tripusis modelis su skamolo vidaus apdaila ir tvirtinimo rėmeliu (3 cm, 8 mm storio). €7,170

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €194

su grioveliais €388

Tvirtinimo rėmelis 3 cm (4 mm) €0

  7 cm (8 mm) €599

Priedai montavimo įrankių rinkinys €412

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) €206

geležinė sutvirtinimo atrama €291

plokščia laikiklio atrama €121

Šilumo surinkimo ortakiai 2 × 150 mm €134

tik galiniam pajungimui

Papildomas šilumos pernešėjo adapteris €194

reikalingas tik kartu su 7 cm (8 mm) tvirtinimo rėmeliu

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.
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Kalfire W45/48F

tiesus modelis su skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmeliu (2,5 cm, 4 mm storio) €3,516

Vidaus apdaila skamolas €0

lamela €170

su grioveliais €345

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2,5 cm (4 mm) €0

3 pusių, 7 cm (4 mm) €200

4 pusių, 7 cm (4 mm) €230

3 pusių, 10 cm (4 mm) €206

4 pusių, 10 cm (4 mm) €236

4 pusių, 7 cm (8 mm) €230

*gali būti sumontuota tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €430

sandarinimo rinkinys €218

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) €242

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2021 m.


